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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Вас чекає тривале і захоплююче дослідження економічних систем в 

процесі вивчення управління підприємствами різних форм власності та 

особливості управління персоналом, вирішення економічних проблем і 

завдань з формування та використання людського, удосконалення 

професійних, наукових та дослідницьких вмінь та навичок з економіки. 

Економічна освіта покликана послідовно формувати у Вас економічне 

мислення та свідомість, виховувати розумні потреби, розвивати здібності у 

певному виді діяльності; виховувати бережливе ставлення до природи, 

озброювати фахівців теоретичними знаннями та практичними навичками 

щодо культури праці, формувати потреби економічного аналізу, бачення 

перспективи; вчити оволодівати основами наукової організації праці в 

умовах ринкових відносин; формувати у студентів бажання та потребу 

повсякденно поліпшувати результати своєї праці в навчальній та суспільно 

корисній діяльності. 

Отримання економічної професії – це захопливий  процес. 

Використовуйте можливість, що відкрилася, повною мірою. Проявляйте 

творчість, осмислюйте нові  знання, визначайте можливості використання до 

конкретних  життєвих ситуацій. Економіка – соціальна наука, що вивчає 

суспільний процес господарювання; шукає відповіді на запитання: що, 

скільки, яким чином і для кого виробляти з відповідним дослідженням 

альтернатив у використанні обмежених ресурсів та засобів. 

Програма фахового вступного випробування є складовою нормативної 

документації вищого навчального закладу, що забезпечує підготовку 

бакалавра галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки». 

Програма фахового вступного випробування утверджує форму та зміст 

кваліфікаційних випробувань, які мають на меті визначення рівня 

теоретичної та практичної підготовленості вступника для здобуття освітнього 

рівня бакалавра за спеціальністю 051 «Економіка» ступеня вищої освіти 



«бакалавр». Складена за принципами комплексності, уніфікації, сумісності та 

взаємозамінності засобів і форм діагностики, вона є підставою для надійного 

та об’єктивного оцінювання Приймальною екзаменаційною комісією 

відповідності рівня освітньо-професійної підготовки вступника встановленим 

вимогам. Зміст програми фахового вступного випробування має 

комплексний характер. Склад дисциплін визначено з числа тих, які 

формують належний рівень знань, вмінь і навичок, необхідний в умовах 

ринкової економіки, враховуючи міжпредметні зв’язки.  

Порядок проведення фахових вступних випробувань визначається 

Правилами прийому до ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (далі – 

Університет). 

Вступне випробування у формі тестування проводиться зі вступниками 

на навчання за освітніми програмами (далі – ОП) підготовки за першим 

(бакалаврським) рівнем вищої освіти на основі сертифікатів зовнішнього 

незалежного оцінювання (далі – ЗНО) та на основі здобутого освітнього 

ступеня молодшого спеціаліста. 

Мета даного вступного іспиту полягає у виявленні  рівня теоретичних 

знань, практичних умінь і навичок, необхідних для опанування студентами у 

подальшому процесі навчання обов’язкових і варіативних дисциплін за 

програмою підготовки фахівця для здобуття освітнього ступеня «бакалавра» 

за освітньо-професійною програмою «Управління персоналом та економіки 

праці». 

Вимоги до рівня підготовки вступників. Абітурієнти, які вступають 

на навчання повинні: 

 виявити достатній рівень знань з дисциплін, які передбачені 

програмою; 

 володіти відповідною фаховою термінологією; 

 вміти користуватися основними фаховими поняттями та розуміти їх 

взаємозв’язок. 

 

 



 

ЗМІСТ ПРОГРАМНОГО МАТЕРІАЛУ 

 

Модуль 1. ЕКОНОМІКА ЯК НАУКА 

Тема 1. Основи економіки 

Економіка як об’єкт наукового дослідження. Предмет економічної теорії. 

Функції теоретичних економічних наук: теоретична, практична, світоглядна, 

ідеологічна. Етапи розвитку економічної науки. Політична економія. Сучасна 

структуризація економічної науки та диверсифікація її предмету. Принципи, 

категорії і закони економічної науки. Методи економічного аналізу та їх 

класифікація. Критерії і показники результативності функціонування 

економіки. Інтернаціональний характер сучасної економіки. 

Тема 2. Економічні потреби та інтереси  

Економічні потреби. Класифікація та ієрархія потреб. Економічні 

інтереси. Взаємозв’язок потреб, інтересів і соціального статусу їх суб’єкту. 

Мотиви та стимули. Економічна поведінка: закономірності та підходи до 

пояснення. Реалізація економічних інтересів і суспільне виробництво. 

Національні та глобальні економічні інтереси. 

Тема 3. Економічна система  

Сутність та структура економічної системи. Відносини власності. 

Домогосподарства, підприємства (фірми), та їх взаємодія в ринковій 

економіці. Сектори економіки, кластери, внутрішні регіони, регулятивні 

інститути. Типи і моделі економічних систем та їх еволюція. Взаємодія 

національних економічних систем. Формування глобальної економічної 

системи. 

Тема 4. Економічна діяльність  

Сутність та види економічної діяльності. Суспільний поділ праці. 

Виробнича діяльність. Науково-дослідна і проектно-конструкторська 

діяльність. Інвестиційна діяльність. Інноваційна діяльність. Торговельно-

маркетингова діяльність. Міжнародний поділ праці та міжнародна 

економічна діяльність. 



 

Модуль 2. ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Тема 1. Товар і ринок. Ринкова система та її структура  

Економічні блага. Товар і його характеристика. Споживна вартість і 

вартість. Гроші та їх функції. Грошовий вимір вартості товару. Грошовий 

обіг, його закони та інфляція. Сутність і функції ринку. Суб’єкти і об’єкти 

ринкових відносин. Попит і пропозиція. Ринкове ціноутворення. 

Конкуренція, монополія, олігополія. Ринки засобів виробництва та капіталу. 

Ринок землі та нерухомості. Ціна землі. Ринок товарів та послуг. Ринок 

людського ресурсу. Комерціалізація інновацій. Локальні та глобальні ринки. 

Ринок і держава. 

Тема 2. Підприємництво  

Сутність підприємництва та його організаційно-економічні форми. 

Витрати та результати підприємницької діяльності. Продуктивність праці. 

Прибуток та рентабельність. Економічна рента та її види. Регулювання 

підприємницької діяльності. Міжнародна підприємницька діяльність. 

Тема3. Капітал 

Еволюція та сучасний зміст категорії капітал. Функції капіталу. 

Структура та кругообіг капіталу. Капітал і наймана праця. Людський капітал. 

Інтелектуальний капітал. Інформаційний капітал. Фінансовий капітал. 

Оборот капіталу та його етапи. Ефективність обороту капіталу. Міжнародний 

рух капіталу. 

 

Модуль 3. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 

Тема1. Основи організації та управління персоналом 

Управління персоналом в системі сучасного менеджменту. 

Організаційні аспекти управління персоналом. Основні типи професійної 

культури кадрового менеджменту. Елементи організації та її життєвий цикл. 

Етика ділових відносин в роботі менеджера по персоналу. 

Тема 2. Концепція управління персоналом. 



Основні підходи щодо управління персоналом. Економічний підхід. 

Органічний, гуманістичний підходи. Концепція людського капіталу. Теорія 

людського капіталу. Концепція «аналіз людських ресурсів». Вимірювання 

індивідуальної вартості працівника. 

Тема 3. Стратегії управління персоналом 

Кадрова політика. Типи кадрової політики. Етапи побудови кадрової 

політики. Кадрова стратегія. Управління персоналом організації по фазах 

життєвого циклу (формування організації, стадія інтенсивного зростання, 

стадія стабілізації, стадія спаду). 

Тема 4. Технології і методи управління персоналом 

Методи формування кадрового складу організації. Оцінка потреби в 

персоналі. Аналіз кадрової ситуації в регіоні. Розробка посадових інструкцій. 

Набір та відбір кандидатів. Адаптація персоналу. Методи підтримки 

працездатності персоналу. Економічні та мотиваційні методи управління 

персоналом. Атестація персоналу. Формування кадрового резерву. 

Планування кар’єри. Розробка програм стимулювання праці. Навчання 

персоналу.  

 

ПИТАННЯ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ 

1. Управління персоналом як навчальна дисципліна: напрями вдосконалення, 

тенденції становлення та розвитку.  

2. Порівняльний аналіз технологій управління персоналом: управління 

кадрами, управління персоналом, управління людськими ресурсами.  

3. Роль і місце керівника в системі кадрового менеджменту.  

4. Концепція управління персоналом, еволюція розвитку підходів до 

управління персоналом.  

5. Організація та структурування кадрових служб в Україні (з огляду на 

передовий закордонний досвід).  

6. Планування трудових ресурсів регіону, підприємства.  

7. Проблеми роботи кадрових служб в умовах формування ринку.  

8. Особливості добору менеджерів в Україні.  

9. Організаційний розвиток кадрових служб в Україні.  

10. Розробка кадрової політики організації в Україні.  

11. Функціонально-кошторисний аналіз діяльності управлінського персоналу.  

12. Організаційне проектування системи управління персоналом.  

13. Теоретико-методологічні проблеми управління персоналом.  



14. Системи управління персоналом, застосовувані в США, Західній і Східній 

Європі, Японії, Китаї та можливості використання цього досвіду з огляду на 

національні особливості України.  

15. Методологічні засади оцінювання ефективності роботи служб управління 

персоналом.  

16. Концепція людського капіталу, проблеми теорії та практики, 

використання в управлінні персоналом.  

17. Психологічні аспекти добору та перевірки персоналу.  

18. Проблеми реалізації службової кар’єри.  

19. Конфлікт як інструмент розвитку організації.  

20. Специфічні особливості управління персоналом у XXI ст.  

21. Акмеологічні проблеми управління персоналом.  

22. Психофізіологічні технології та їх використання в управлінні персоналом.  

23. Соціокультурні технології та їх використання в управлінні персоналом.  

24. Людський фактор трудової діяльності, урахування його в управлінській 

діяльності.  

25. Санкції юридичної відповідальності в роботі служб управління 

персоналом.  

26. Соціально-економічні засади управління персоналом в умовах 

формування ринку.  

27. Основні напрями перебудови роботи служб управління персоналом за 

сучасних умов.  

28. Професійна діагностика й оцінка керівника.  

29. Психолого-акмеологічне забезпечення ефективності управління 

персоналом.  

30. Оцінка результатів діяльності управлінського персоналу. 
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ПРИКЛАД ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТУ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО 

ВИПРОБУВАННЯ 

 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ  

ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПСИХОЛОГІЇ 

  

Рівень вищої освіти - перший (бакалаврський) 

Галузь знань - 05 «Coціальні та поведінкові науки» 

Спеціальність - 051 «Економіка» 

Освітня програма - «Управління персоналом та економіка праці» 

 
 

Екзаменаційний білет №1 

фахового вступного випробування 
 

 

1. "Профорієнтація і адаптація кадрів" як один із етапів управління 

персоналом означає 

а) розвиток у працівників розуміння вимог до них та того, яка праця отримує 

заслужену оцінку 

б) введення прийнятих працівників у фірму, розвиток у працівників розуміння 

вимог до них та того, яка праця отримує заслужену оцінку 

в) розробку і здійснення програм для навчання трудовим навикам 

г) розробку системи мотивації з метою залучення, найму і збереження 

працівників, розробку процедур переміщення працівників на посадах 

 

2. Предметом вивчення управління персоналом є 
а) професійні здібності людей 

б) взаємовідносини працівників у колективі 

в) люди 

г) трудові ресурси 

 

3. "Навчання персоналу" як один із етапів управління персоналом 

означає 

а) введення прийнятих працівників у фірму, розвиток у працівників розуміння 

вимог до них та того, яка праця отримує заслужену оцінку 

б) розвиток у працівників розуміння вимог до них та того, яка праця отримує 

заслужену оцінку 

в) розробку і здійснення програм для навчання трудовим навикам, які необхідні 

для ефективного виконання роботи 

г) розробку системи мотивації з метою залучення, найму і збереження 

працівників 

 

4. "Відбір та оцінка трудової діяльності" як один із етапів управління 

персоналом передбачає 
а) оцінку та створення резерву потенційних кандидатів по всіх посадах, 

розробку методик оцінки трудової діяльності 

б) розробку системи мотивації з метою залучення, найму і збереження 

працівників 



в) розробку процедур переміщення працівників на посадах 

г) оцінку та створення резерву потенційних кандидатів по всіх посадах 

 

5. Етап управління персоналом "Підготовка керівних кадрів та управління 

кар'єрою" означає 

а) розробку програм, спрямованих на розвиток можливостей та здібностей 

працівників 

б) розробку програм, спрямованих на підвищення ефективності праці керівних 

кадрів 

в) розробку системи мотивації з метою залучення, найму і збереження 

працівників, розробку процедур переміщення працівників на посадах 

г) розробку програм, спрямованих на розвиток можливостей та здібностей 

працівників і підвищення ефективності праці керівних кадрів 

 

6. Складовою частиною кадрової політики є: 

а) маркетингова політика 

б) фінансова політика 

в) виробнича політика 

г) технологічна політика 

 

7. Інформаційна політика підприємства в рамках кадрової політики 

передбачає 
а) визначення пріоритетів та цілей кадрової політики 

б) створення і підтримку руху кадрової інформації 

в) формування принципів розподілу інформації 

г) ефективне інформування персоналу 

 

8. Фінансова політика підприємства щодо персоналу означає 
а) планування потреби у фінансових ресурсах 

б) визначення пріоритетів та цілей розподілу фінансових ресурсів 

в) забезпечення програм розвитку персоналу, профорієнтацію і адаптацію 

працівників 

г) формування принципів розподілу засобів, забезпечення ефективної системи 

стимулювання праці 

 

 

9. Політика розвитку персоналу передбачає 

а) визначення пріоритетів та цілей кадрової політики 

б) формування принципів розподілу засобів, забезпечення ефективної системи 

стимулювання праці 

в) формування принципів розподілу працівників по посадах та розробка 

ефективної системи стимулювання персоналу 

г) забезпечення програм розвитку персоналу, профорієнтацію і адаптацію 

працівників, професійну підготовку і підвищення кваліфікації 

 

10. До факторів зовнішнього середовища, які впливають на кадрову 

політику підприємства, відносяться 

а) умови праці 

б) ситуація на ринку праці 

в) стиль управління 

г) організаційна структура 

 



11. До факторів внутрішнього середовища, які впливають на кадрову 

політику підприємства, відносяться 
а) умови праці 

б) профоб'єднання, в яких задіяні працівники підприємства 

в) законодавче регулювання трудових відносин 

г) ситуація на ринку праці 

 

12. Зайнятість це 
а) діяльність громадян, яка не суперечить Конституції і пов'язана із 

задоволенням їх особистих і громадських потреб та, як правило, приносить їм дохід 

б) робота кадрових служб з укомплектування підприємств і організацій 

необхідною кількістю працівників 

в) багатогранна діяльність працівника апарату управління, яка здійснюється в 

межах відповідної посади 

г) врахування основних принципів і управлінської технології при реалізації 

відповідних видів діяльності 

 

13. Підбір персоналу це 
а) робота кадрових служб з укомплектування підприємств і організацій 

необхідною кількістю працівників 

б) процес підбору підходящих кандидатур на вакантні робочі місця, виходячи з 

наявного резерву кадрів на біржі праці і на підприємстві 

в) врахування основних принципів і управлінської технології при підборі кадрів 

г) багатогранна діяльність працівника апарату управління з набору персоналу 

 

14. Кар'єра це 
а) певний вид діяльності, яка зводиться до досягнення більш високих 

професійних результатів 

б) успішне просування по службі в обраній сфері діяльності 

в) сукупність цілей, які ставить перед собою людина, вступаючи на роботу 

г) перспективне планування власного майбутнього людини 

 

15. Планування кар'єри це 

а) узгодження прагнень людини, яка робить кар'єру з можливостями 

організації, що тісно пов'язані з траєкторією кар'єри, яка обумовлена цими можливостями 

б) реалізація можливих просувань і переміщень по службі 

в) система поточного обліку молодих спеціалістів 

г) застосування працівниками новітніх знань, навичок, технологій, що пов'язано 

з притаманними сучасним професіям змінами і розвитком 

 

16. Логічне мислення, концептуальне мислення та використання концепцій 

при здійсненні аналізу відносять до 
а) професійних якостей людини 

б) інтелектуальних якостей людини 

в) професійно-кваліфікаційних якостей людини 

г) організаційних якостей людини 

 

17. До перепідготовки кадрів відноситься 
а) професійні курси 

б) підвищення кваліфікації 

в) оволодіння іншою професією 

г) отримання вищої професійної кваліфікації 



 

18. До професійної підготовки персоналу відносять: 
а) середню і вищу освіту з видачею диплома (свідоцтва) 

б) професійні курси та школи менеджерів 

в) отримання наукової кваліфікації 

г) отримання професійної кваліфікації 

 

19. Атестація персоналу це 
а) кадрові заходи для перевірки правильності виконання різних видів робіт 

працівниками 

б) визначення резервів підвищення рівня віддачі працівника та рівня 

продуктивності праці 

в) кадрові заходи, призначені оцінити відповідність рівня праці людей, якостей і 

потенціалу особистості потребам діяльності 

г) процедура оцінки "вартості" та цінності людських ресурсів 

 

20. До характерних рис лідера на відміну від рис менеджера відноситься те, 

що він 
а) працює за цілями інших 

б) покладається на людей 

в) покладається на систему 

г) контролює 

 

 

 

 

Голова фахової атестаційної комісії 

(науковий ступінь, вчене звання)   __________   /_____________/ 
                                 підпис        ініціали, прізвище 

  

 
 

 

 

 

 


